ވަޒީޓާ އަފް އެޔޭ ޓޯމް
ޓޯމް ޓުޒުމަފް ޔެވޭ އިޒުޝާޔު:
 .1ޓޯމް ޓުޒިހަމަ ކުޒެއްވުމަފް ޓަހުކ އެޔޭ ވަޒީޓާ އިޢުޑާދުސެ މުއްޔަގު ހަމަވުމުސެ ކުޒިދް މި ކުދްޓުދީސެ ހިއުމަދް ޒިލޯލަލް
ޏިޕާޒޓްމަދްޓަފް ހުފަހަޅަދްވާދެއެވެ.
 .2އެއްވެލް މަޢުޑޫމާގެއް ޓުޒިހަމަ ދުކޮފް ޔޫކޮފްޑައިސެދް ދުވާދެއެވެ .ޓުޒިހަމަ ދުކުޒެވޭ މަޢުޑޫމާގެއްވާދަމަ "ދެގް" ޖަހާފެވެ.
 .3ގިޒީސައި ޔެދްދެވިޓައިވާ ގަކެގި މި ޓޯމް އާއި އެކު ހުފަހަޅުއްވާ:
 ވަޒީޓާ އަފް އެޔޭ ލިޓީ އަޔި ވަދަވަޒު.
 ގަޢުޑީމީ ލެޓްޓިކެޓްގަކުސެ ކޮޕީ
 ވަޒީޓާ އަޔާކޮފްޓައިވާ ގަދުސެ ޑިޔުދް  /ވަޒީޓާ އަޔާ ކުޒަމުދްސެދްޔާކަމުސެ ޑިޔުދް.
 ޔިވެހި ޒައްޔިގެއްކަދް އަދްސައިޔޭ ކާޏު ކޮޕީ.
 .4މި ޓޯމް ސައިވާ މަޢުޑޫމާގު ލައްޙަ ކަމުސައި ދުވާދަމަ ޓޯމް ބާގިޑް ކުޒުމުސެ އިޚްގިޔާޒު މިކުދްޓުދްތަފް ޑިބިސެދްވެއެވެ .އަޔި ވަޒީޓާ
ހަމަޖެހުދު ޓަހުދް ،މަޢުޑޫމާގު ލައްޙަ ދޫދްކަދް އެދސިއްޖެދަމަ ވަޒީޓާ އިދް ވަކިކޮފް ޤާދޫދީ ޓިޔަވަޅު އެޅޭދެއެވެ.
 .5އިދްޓަވިއުއަފް ޔެދްދެވޭދީ މި މަޤާމަފް ޝަޒުގު ހަމަވާ ޓަޒާގްގަކުސެ ގެޒެއިދް ޝޯޓް ޑިލްޓް ކުޒެވޭ ޓަޒާގްގަކަފެވެ .އަޔި ވަޒީޓާ ދުހޮވޭ
ޓަޒާގްގަކަފް ދުހޮވުދު ލަބަބު ކުދްޓުދިދް ހާމައެއް ދުކުޒާދެއެވެ.
އެޔޭ ވަޒީޓާ:

ޏިޕާޒޓްމަދްޓް  /ލެކްޝަދް:
) ( Dr. ( ) Mr. ( ) Mrs. ( ) Miss

އަމިއްޑަ މަޢުޑޫމާގު

އައިޏީ  /ޕާލްޕޯޓް ދަދްބަޒު:

ޤަޢުމިއްޔަގު:

ޓުޒިހަމަ ދަދް:
އުމުޒު:

އުޓަދް ގާޒީޚް:

ކައިވެދީސެ ދިލްބަގް :އިދޔެސެދް ) ( ދީޔެ ) (

އެޏްޒެލް އަޔި ސުޅޭދެ ދަދްބަޒު

ން
މީހު ިު

1

ޑޭސެ ސްޒޫޕް:

ދަލްޑު:

ޔީދް:

ޔާޢިމީ އެޏްޒެލް:

ޒަފް:

މިހާޒު އުޅޭ އެޏްޒެލް:

ޒަފް:

އަގޮޅު:

ދަދް:

އީ-މެއިޑް އެޏްޒެލް:

ސޭސެ ދަދްބަޒު:
ހުޒި ސާގްކަދް:

ޔާއިމީ އެޏްޒެލް:

އައިޏީ  /ޕާލްޕޯޓް ދަދްބަޒު:
ސުޅޭދެ ދަދްބަޒު:

ދަދް

ެހި
ބިިބަލަންޖ ި
އިިތި ި
އާއިލާގަ ި

އުޓަދްވީގަދް:

އަގޮޅު:

މޮބައިޑް ދަދްބަޒު:
ކުއްޑި ޚާޑަގުސައި ސުޅޭދެ ޓަޒާގް

ޖިދްލް ) ( :އަދްހެދް ( ) ޓިޒިހެދް

އައިޏީ  /ޕާލްޕޯޓް
ދަދްބަޒު:

ޖިދްލް

އުޓަދް ގާޒީޚް

ހުޒި ސުޅުދް

ގަޢުޑީމީ ޓެދްވަޒު:

* ކިޔެވުދް ދިދްމި ސްޒޭޏް ޓާހަސަކުޒާފެވެ.
ޕްޒައިމެޒީ ލްކޫޑް:
ސްޒޭޏް 01 9 8 7 6 5 4 :

ކިޔެވި ލްކޫޑް:

ދިމުދު އަހަޒު:

ޤައުމު  /ޒަފް:

ހަޔަޒ ލެކަދްޏްޒީ ލްކޫޑް:
ކިޔެވި ލްކޫޑް:

ސްޒޭޏް 01 00 :

ދިމުދު އަހަޒު:

ޤައުމު  /ޒަފް:

މަގީ ގަޢުޑީމް:
ލްކޫޑް  /އިންސްޓިޓިއުޓް  /ޤަޢުމު

ސެޓިފިކެޓް

ދިމުދު ގާޒީޚް

ޓްރނިންގ
ކޯލް

ދިމުދު ގާޒީޚް

ޓއުޓް  /ޤަޢުމު
އިންސްޓި ި

އަޔާކޮފްޓައިވާ ވަޒީޓާ ގަކާއި ބެހޭ (އެދްމެ ޓަހުދް މަލައްކަގް ކޮފްޓައިވާ ގަޒުގީބުދް)
މުޢައްލަލާސެ ދަދް:
އަލާލީ މުލާޒަ:

ޓެފި ގާޒީޚް:

އަޔާކޮފްޓައިވާ ވަޒީޓާ:
އިގުޒު އިދާޔަގްގައް:

ވަކިވި ގާޒީޚް:
ޒިޓަޒެދްލް:

ވަކިވި  /ވަކިކުޒި ލަބަބު:
މުޢައްލަލާސެ ދަދް:
އަލާލީ މުލާޒަ:

ޓެފި ގާޒީޚް:

އަޔާކޮފްޓައިވާ ވަޒީޓާ:
އިގުޒު އިދާޔަގްގައް:

ވަކިވި ގާޒީޚް:
ޒިޓަޒެދްލް:

ވަކިވި  /ވަކިކުޒި ލަބަބު:
މުޢައްލަލާސެ ދަދް:
އަލާލީ މުލާޒަ:
ވަކިވި  /ވަކިކުޒި ލަބަބު:
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ޓެފި ގާޒީޚް:

އަޔާކޮފްޓައިވާ ވަޒީޓާ:
އިގުޒު އިދާޔަގްގައް:

ވަކިވި ގާޒީޚް:
ޒިޓަޒެދްލް:

މި ވަޒީޓާ އިދް ޑިބޭދެކަމަފް އުއްމީޔުކުޒާ މުލާޒަ:

އެދްމެ އަވަހަފް ވަޒީޓާ ޓެފޭދެ ގާޒީޚް:
އިޖުގިމާއީ އެއްވެލް ޔަޢުޒެއް އަޔާކޮފްޓައިވާ ދަމަ ( ކްޑަބްކ ޖަމިއްޔާކ ޓްޒޭޏް ޔޫދިއަދް )

އަޔާކޮފްޓައިވާ ޔަޢުޒު

މުޢައްލަލާސެ ދަދް

ވަކިވި ގާޒީޚް

ޓެފި ގާޒީޚް

ޔެވިޓައިވާ ލުވާޑު ގަކަފް✘ ދުވަގަ✔ޓާހަސަ ޖަހާފެވެ" ( .އާދއެކޭ" ދަމަ ގަޓްޟީޑް ބަޔާދް ކުޒާފެވެ) .
✘ ދުވަގަ ✔
1

އެއްވެލް އިޒެއްސައި ބަދްޔެއް ދުވަގަ ހައްޔަޒެއްސައި (އެއްވެލް ޤައުމެއްސައި)
ހުޒިދްގޯ؟

2

ޚިޔާދާގެއްކ ޓެކުދް ޓަޔަ ޔަޢުވާއެއް އެއްވެލް އިޒެއްސައި ކޮފްޓައިވޭގޯ؟

3

އެއްވެލް ޓައިލާ އެއް ދުވަގަ ޔަޒަދްތެއްސެ ޔަޢުވާ އެއް ކޯޓަކުދް ކޮފްޓައިވޭގޯ؟

4

އެއްވެލް ޓަޒާގަކަފް ޔައްކަދްޖެހޭ އަޔި މިހާގަދަފް ދުޔައްކާ ޓައިލާއެއް
ޔަޒަދްތެއްވޭގޯ؟

5

މިކުދްޓުދީސެ އެއްވެލް ޒިދްމާ އެއް މީސެކުޒިދް އަޔާކުޒެއްވިދްގޯ؟

6

މިކުދްޓުދީސެ އެއްވެލް ވަޒީޓާ އަކަފް މީސެކުޒިދް ކުޒިމަގިޑެއްވިދްގޯ؟

7

8

ގަޓްޟީޑް

އެއްވެލް ގިމާސެ މީހަކު މި ކުދްޓުދީސައި ވަޒީޓާ އަޔާކުޒައްވާގޯ؟ އާދއެކޭ ދަމަ ދަމާއި
ހުޒިސާގްކަދް އަޔި މަޤާމް ޑިޔުއްވާ!
މިކުދްޓުދްތާއި ސުޅުދްހުޒި އެއްވެލް ވިޔަޓާޒީއެއްސައި ޝާމިޑްވަދްގޯ؟ ( ލީޔާކޮފް އަޔި
ދުލީޔާކޮފް)
ލިއްޚީ އެއްވެލް މައްލަޑައެއް ޔާޢިމީ ބަޔަކަފް ޓަޒުވާކުޒުދް ދުކުޅެޔުދްގެޒިކަދްކ ޓަޔަ

9

ކަމެއް އެބަހުޒިގޯ؟ ( ހަކުޒުބަޑިކ ދޭވާހިއްޑުދް ޓަޔަ ).....

މިޓޯމް ސައި އަޅުސަދޏު ޔީޓަ އިވާ ހުޒިހާ މަޢުޑޫމާގަކީ ލައްޚަ ގެޔު މަޢުޑޫމާގެވެ .އަޔި މި ޓޯމާއި އެކު ހުފަހަޅާ ހުޒިހާ ޑިޔެކިޔުދްގަކަކީވެލް ލައްޚަ ޑިޔެކިޔުދް ގަކެވެ.
އަޔި މި ޓޯމަކީ ވަޒީޓާޔޭ ޓަޒާގުދް ވަޒީޓާ އެއްބަލްވުމުސެ ބައެއްސެ ސޮގުސައި ހިމެދުމާއި މެޔު އަޅުސަދޏުސެ އެއްވެލް އިޢުގިޒާޒެއް ދެގެވެ .މިޓޯމް ސައި އަޅުސަދޏު ޔީޓައިވާ މަޢުޑޫމާގު
އަޔި ހިމަދާޓައިވާ އެއްވެލް ޑިޔެކިޔުމަކީ ލައްޚަ ދޫދް ޑިޔެކިޔުމެއް ކަމަފް ޓެދިއްޖެހިދޔު ވަޒީޓާޔޭ ޓަޒާގަފް މި ޓޯމް ބާގިޑް ކުޒުދް ދުވަގަ ވަޒީޓާ އިދް ވަކިކުޒުމުސެ އިޚުގިޔާޒު
ޑިބިޔީޓައިވާކަދް ޤަބޫޑު ކުޒަމެވެ.
ލޮއި________________________________________ :

ގާޒީޚް_______________________________________ :
ހިޔުމަދް ޒިލޯލަލްސެ ބޭދުމަފް

ޓޯމް ބަޑައިސަގް ޓަޒާގް:
ލޮއި:
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ގާޒީޚް:

